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BEKNOPTE MOTIVERING

Met instemming begroet de rapporteur voor advies dit voorstel van de Commissie voor een 
verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en 
Europese politieke stichtingen. Het voorstel neemt enkele belangrijke suggesties over uit de EP-
resolutie van april 2011 en schept daarmee de mogelijkheid van een volledige en effectieve 
erkenning van de rol van politieke partijen in de gehele EU, zoals geformuleerd in het Verdrag 
van Lissabon (artikel 10 VEU) en in het Handvest van de grondrechten. 

De nieuwe rechtspersoonlijkheid voor Europese politieke partijen is een van de belangrijkste 
aandachtspunten van de Commissie juridische zaken. De rechtspersoonlijkheid uit hoofde van 
het Unie-recht, zoals in het voorstel geïntroduceerd, wordt omschreven als aanvullend en 
"overkoepelend" ten opzichte van de reeds bestaande rechtspersoonlijkheid uit hoofde van het 
nationale recht. Doel is te vermijden dat in de lidstaten "dubbele maten" gelden, met enerzijds de 
regels voor nationale partijen en anderzijds de criteria voor Europese partijen. Hiermee wordt 
ook beoogd de aarzeling van de lidstaten tegenover het voorstel weg te nemen.

Om te kunnen worden geregistreerd en rechtspersoonlijkheid uit hoofde van het Unie-recht te 
krijgen moet de partij of stichting reeds rechtspersoonlijkheid bezitten uit hoofde van het 
nationale recht van een lidstaat (bijvoorbeeld als vereniging) en aldaar haar hoofdzetel hebben. 

Met het oog op de bevoegdheden van de Commissie juridische zaken zijn de regels inzake intern 
bestuur ook zeer belangrijk, niet alleen omdat het om geavanceerde gemeenschappelijke criteria 
gaat inzake verantwoording en transparantie, maar ook omdat zij tevens de deur openen voor een 
positief overloopeffect naar de interne regels en de gedragslijn van de nationale partijen. 

Het voorstel noemt ook de in het statuut te regelen elementen die een interne partijdemocratie 
moeten waarborgen, zoals de rechten en plichten van lidmaatschap, de werking van een 
algemene vergadering, en de verkiezingen en de besluitvorming binnen alle andere 
bestuursorganen. Stellig belangrijk in dit verband is ook de mogelijkheid dat een partij uit het 
register wordt geschrapt wegens niet-naleving van de minimumregels voor interne democratie.

Het tijdschema voor de behandeling van het voorstel in het Europees Parlement is voor de 
Commissie juridische zaken van het grootste belang: om daadwerkelijke vaststelling van de 
verordening te waarborgen beveelt de Commissie juridische zaken aan dat het standpunt van het 
Europees Parlement tijdig wordt bepaald, met het oog op de voorbereiding van de Europese 
verkiezingen in het voorjaar van 2014.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie constitutionele 
zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij is in ten minste een vierde van de (b) zij of haar aangesloten partijen zijn in 
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lidstaten vertegenwoordigd door leden van 
het Europees Parlement, of leden van 
nationale dan wel regionale parlementen, 
of leden van regionale assemblees, of 

ten minste een vierde van de lidstaten 
vertegenwoordigd door leden van het 
Europees Parlement, of door leden van 
nationale parlementen, of door leden van 
regionale parlementen of assemblees met 
wetgevende bevoegdheden die als zodanig 
zijn aangemeld bij het Europees 
Parlement, of

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) zij draagt zorg voor een juiste 
gendervertegenwoordiging in haar interne 
organen en bevordert gendergelijkheid bij 
de opstelling van verkiezingslijsten.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – enige alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese politieke partij en de 
Europese politieke stichting zijn in alle 
lidstaten volledig wettelijk erkend en
handelingsbevoegd.

De Europese politieke partij en de 
Europese politieke stichting zijn in alle 
lidstaten volledig wettelijk 
handelingsbevoegd.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de aangelegenheden die niet bij 
deze verordening worden geregeld, of,
wanneer een aangelegenheid hierbij 
slechts gedeeltelijk is geregeld, voor de 
aspecten die niet onder deze verordening 
vallen, geldt voor de Europese politieke 
partij en de Europese politieke stichting de 
nationale wetgeving inzake de in de 
statuten van de partij of de stichting 
vermelde rechtsvorm van de lidstaat waar 
hun zetel is gevestigd. Op activiteiten van 
de Europese politieke partij en de Europese 
politieke stichting in andere lidstaten is de 
relevante nationale wetgeving van deze 
lidstaten van toepassing.

2. In aangelegenheden die niet of slechts 
gedeeltelijk bij deze verordening of de 
respectieve statuten worden geregeld, geldt 
voor de Europese politieke partij en de 
Europese politieke stichting de wetgeving 
van de lidstaat waar zij hun zetel hebben. 
Op activiteiten van de Europese politieke 
partij en de Europese politieke stichting in 
andere lidstaten is de relevante nationale 
wetgeving van deze lidstaten van 
toepassing.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
uit de algemene begroting van de Europese 
Unie of enige andere bron mag niet worden 
gebruikt voor het financieren van 
nationale, regionale of lokale campagnes 
voor referenda.

3. Financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
uit de algemene begroting van de Europese 
Unie of enige andere bron mag niet worden 
gebruikt voor het financieren van 
nationale, regionale of lokale campagnes 
voor referenda, behalve wanneer een 
referendum over kwesties handelt in 
verband met de Europese Unie.

Or. en


